Załącznik do uchwały nr 12/2017/2018 RP
PSP nr 10 z dnia 22 lutego 2018 r.

Regulamin przyznawania stypendium
za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego
w Kędzierzynie - Koźlu
Na podstawie art. 90 g pkt 1 – 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
§1

Postanowienia ogólne

1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
2. Stypendium za wyniki w nauce/szczególne osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach posiadanych środków budżetowych.
3. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną. Kadencja komisji trwa 2 lata.
4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej oraz
uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego semestru nauki.
5. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej.
§2
Warunki udzielania stypendium
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen
w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium oraz uzyskał ocenę bardzo
dobrą lub wzorową z zachowania.
2. Średnią ocen, o której mowa w ust. 1, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii

rady pedagogicznej.
3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który zdobył znaczące miejsce
w indywidualnym współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej powiatowym i otrzymał,
co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym okres, w którym
przyznaje się stypendium.
§3
Procedura udzielania stypendium za wyniki w nauce/szczególne osiągnięcia sportowe
1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, wychowawca
klasy składa do komisji stypendialnej w terminie 3 dni od posiedzenia rady pedagogicznej
poświęconej klasyfikacji śródrocznej lub rocznej (załącznik nr 1).
2. Komisja stypendialna po rozpatrzeniu i weryfikacji wszystkich wniosków przekazuje dyrektorowi
szkoły propozycję przyznania stypendium wraz ze swoją opinią.
3. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze.
§4
Postanowienia końcowe
1. Ilość i wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor
szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ
prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

2. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa liczbę
stypendiów określonych planem finansowym, stypendium otrzymują uczniowie klas programowo
najwyższych.
3. Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce/szczególne osiągnięcia
podawane będą do publicznej wiadomości.
§5
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2018 r.
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Kędzierzyn-Koźle, ………………………………….

Komisja stypendialna
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10
w Kędzierzynie-Koźlu
WNIOSEK
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe ucznia Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu
1. Imię i nazwisko ucznia .....................................................................................................
2. Klasa ..............................................................................................................................
3. Wychowawca ................................................................................................................
4. Średnia ocen za I / II semestr ..........................................................................................
5. Ocena z zachowania ........................................................................................................
6. Opinia wychowawcy:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Opinia komisji Stypendialnej
Komisja w składzie:
.............................................................
.............................................................
.............................................................
po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu ……………………………….. opiniuje pozytywnie /
negatywnie* wniosek o stypendium za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe* dla
................................................................................................................................
Podpisy komisji:
1. …...............................................................................
2. …................................................................................
3. …................................................................................
Decyzja dyrektora
uczniowi klasy …………….. Imię i nazwisko: …………………………………………………………….…
przyznaję stypendium za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe*
w wysokości ……………zł (słownie: ………………………………………………………………………………..)

Kędzierzyn-Koźle, dn. …………………

.………………….……………….
(podpis Dyrektora)

